Zweden

Zweden in een notendop
In de stedelijke gebieden van Stockholm,
Göteborg en Malmö woont ruim een derde
van de totale bevolking. Ongeveer 83% van
de bevolking woont in een verstedelijkt
gebied. In het hele land wonen 9,4 miljoen
inwoners.

Het koninkrijk Zweden is het grootste
land van het Scandinavisch schiereiland
en is ongeveer 11x zo groot als
Nederland. Zweden is voor ongeveer de
helft bedekt met bossen en de
cultuurgrond beslaat 11%.
In moerassige, bosrijke gebieden komt de
eland in groten getale voor. Zweden kent
meer dan 300 vogelsoorten. Zweedse
rivieren en meren zitten barstensvol met
vis.

De bossen en het wintersportgebied liggen in
het noorden, het politieke en culturele
centrum liggen rond Stockholm en de
belangrijkste industriële centra liggen in het
westem.

Stockholm:
De hoofdstad van Zweden is omgeven door
meer dan 24.000 eilanden. Door de
moderniteit van de Zweedse samenleving, is
in de oude stad een hele apart mix tussen
klassiek en trendy waar te nemen.

Zweden heeft zich de laatste honderd jaar
ontwikkeld van een betrekkelijk arm
agrarisch land tot een moderne
geïndustrialiseerde samenleving en is nu
Vrij bijzonder voor een grote hoofdstad is
een van de welvarendste landen ter
dat het oude stadscentrum is gelegen op
1
verschillende eilanden. Deze eilanden zijn
wereld .
voor een groot gedeelte autovrij.

Regionale Indeling in Zweden

Zweden is een van de dunst bevolkte
landen van Europa, maar er bestaan
regionaal grote verschillen in
bevolkingsdichtheid.
In het uiterste noorden van het land is de
dichtheid 3 inwoners per km2 en in het
stedelijk gebied rondom Stockholm 251
inwoners per km2.
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In het oude stadscentrum ligt het Koninklijk
paleis wat voor het publiek toegankelijk is,
net zoals het parlement gebouw. Er zijn in
totaal bijna zeventig musea in Stockholm te
bezoeken.
Stockholm is een prachtige multiculturele
stad van 2 miljoen inwoners, waar een
prettige sfeer hangt en ontelbaar veel leuke
dingen te doen zijn.

http://www.landenweb.net/zweden/
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Göteborg of Gotenburg

Economie:
Zweden heeft een vrijemarkt-economie
waarin het particuliere bedrijfsleven de
grootste rol speelt. Bijna 90% van de
bedrijven is in particuliere handen.

Sinds het begin van de 20ste eeuw is de
Gotenburg is door de Nederlanders in de
industrie als economische sector steeds
17e eeuw gebouwd en kent hetzelfde
belangrijker geworden.
stratenpatroon als Amsterdam en Jakarta.
Göteborg is een echte industriestad.
Vanuit de grootste haven van Scandinavië
worden de Göteborgse Volvos en SKFs
kogellagers samen met andere Zweedse
producten over de hele wereld
geëxporteerd.
Met bijna 1 miljoen inwoners is Göteborg
de tweede stad van Zweden.
Göteborg is omgeving door eilanden,
waarbij de noordelijke eilanden bijzondere
indruk maken door het grotendeels
ontbreken van bomen. Deze eilanden en
de rotsen in het binnenland van Göteborg
vormen een internationaal
klimmersparadijs.

De metaalverwerkende en elektrotechnische
industrie, met name de auto en huishoudapparaten, is de belangrijkste sector (35%
van het bnp.
De tweede belangrijke industriële sector is de
houtverwerking- en papierindustrie (20%
van de industriële bijdrage aan het bnp).
De toeristenindustrie is bezig de derde
belangrijke sector te worden.
Sinds 1995 maakt Zweden deel uit van de
EU, maar het land kent vele EU-sceptici en
houdt vast aan de eigen munt, de kroon, Sek.
De waarde van de munt varieert tussen 8 en
11 Sek per euro.

De Zweedse economie heeft in de jaren 90
veel last gehad van een financiële crisis toen
de Zweedse huizenmarkt instortte.
De lessen die daaruit zijn geleerd hebben
geholpen om de schade bij de hierna
opgekomen IT- en huidige, wederom,
vastgoed/economische crisis beperkt te
houden.
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Zweden heeft momenteel een voor het
land erg hoge werkloosheid, afhankelijk
van de berekenwijze 6-10%, maar geen
grote staatsschulden.

Zweden
Handel met Zweden

Het Zweedse BNP per capita is de
afgelopen twee jaar gekrompen, maar zit
nog altijd ver boven het niveau van 1990.
BNP per capita (1993- ) duizenden
kronen i lopende prijzen

Bekende internationale bedrijven
met Zweedse oorsprong
-

Bron: SCB 2011
Voor 2011 wordt een stijging van 2% van
het BNP verwacht. De Zweedse
handelsbalans is vrij stabiel, zowel de
import als de export van produkten is de
afgelopen jaren voornamelijk toegenomen.
Totale Zweedse export en import van
goederen en diensten (1993- ) Index:
20010 =100
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Internationale politiek
Zweden kent een lange traditie van
neutraliteit en maakt daarom geen deel uit
van de NAVO. Sinds Zweden deel uit maakt
van de Europese unie, wordt de Zweedse
buitenlandse politiek feitelijk vanuit Brussel
aangestuurd.
Dit weerhoudt de Zweedse politici er
overigens niet van hun eigen mening te
ventileren, wat af en toe tot kleine
diplomatieke conflicten leidt.

Bon:SCB 2011
Nederland is een belangrijk handelsland
voor Zweden. De export is iets
omvangrijker dan de import van de
Zweedse produkten, auto’s en papier.
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Interesse in de Zweedse markt?
Infobron is een Zweeds bedrijf dat gericht
is op de zakelijke connecties tussen de
Nederlandse en Zweedse markt. Wij
begeleiden bestaande Nederlandse
bedrijven in het onderzoeken van en
uitbreiden naar de Zweedse markt.
Dit doen wij door middel van onder
andere Marktonderzoeken, Match
Making en Handelsreizen.

Na afloop heeft u de gelegenheid om nog
verder met de consulten van Infobron te
praten of een individuele afspraak te maken.
Wilt u niet wachten tot d evolgende
bijeenkomst, maar wilt u wel meer
weten over de Zweedse markt?
Neem dan contact met ons op:

Waar begin je mee wanneer je naar
Zweden wilt exporteren?
Een goed begin is het bezoeken van een
van de bijeenkomsten die de KvK en
Infobron een paar maal per jaar
organiseren.
Gedurende ongeveer een uur geeft de in
Zweden woonachtige eigenaar Heleen
Frings aan de hand van markante
voorbeelden uit het verleden een inzicht
in de Nederlands-Zweedse handel.

Infobron:
Heleen Frings
Bergshamravägen 4
433 60 Sävedalen
Zweden
T. 0046 31 340 86066
M 0046 70 22 815 22
http://www.infobron.com
http://twitter.com/#infobron

Alle deelnemers geven bij de inschrijving
aan in welke branche ze werkzaam zijn,
met welke andere landen ze al
handelscontacten hebben en waar ze
specifiek iets meer over willen weten.
Met dit uitgangsmateriaal geeft de
bijeenkomst u allen meer diepgang, dan
wanneer u een standaard presentatie over
de viking van vandaag zou bijwonen.
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